
РЕПУБЛИКА СРПСКА       ПРИЈЕДЛОГ 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 40, став 1. и 2. Закона о заштити од пожара („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 71/12), члана 39, став 2, тачка 2. Законa о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16) и члана 37. Статута општине Станари 

(„Службени гласник општине Станари“, број: 5/17), Скупштина општине Станари, на 

сједници, одржаној _____________  доноси 

 

 

О Д Л У К У 

о оснивању Професионалне територијалне ватрогасне јединице општине Станари 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком оснива се Професионална територијална ватрогасна јединица 

општине Станари, као посебна унутрашња организациона јединица (Одсјек) у саставу 

Општинске управе општине Станари. 

Члан 2. 

Дјелокруг и надлежности Професионалне територијалне ватрогасне јединице су: 

- обављање законом утврђених дјелатности професионалних ватрогасних 

јединица, 

- спровођење мјера заштите од пожара у складу са законом и плановима 

заштите од пожара, 

- гашење пожара и спасавање људи и имовине угрожених пожаром и 

елементарним непогодама, 

- пружање техничке помоћи у незгодама и опасним ситуацијама, 

- остваривање задатака јединица цивилне заштите у складу са Законом о 

заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 121/12), 

- други послови заштите и спасавања у еколошким и другим акцидентним 

ситуацијама. 

Члан 3. 

(1) Начелник општине доноси Правилник о унутрашњој организацији послова и 

систематизацији радних мјеста којим утврђује структуру и унутрашњу организацију 

Професионалне територијалне ватрогасне јединице. 



(2) Права, обавезе и одговорности запослених у Професионалној територијалној 

ватрогасној јединици остварују се у складу са законом, колективним уговором и општим 

актима који се примјењују на запослене у Општинској управи. 

Члан 4. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о оснивању Добровољне 

ватрогасне јединице Станари, број: 01-022-1478/15, од 09.10.2015. године. 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Станари“. 

 

Број:         ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Датум:                    ____________________________ 

         Остоја Стевановић      

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О б р а з л о ж е њ е 

  Правни основ за доношење ове Одлуке налази се у члану 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16), члану 37. Статута општине Станари                     

(„Службени гласник општине Станари“, број: 5/17) и члановима 39. и 40. Закона о 

заштити од пожара („Службени гласник Републике Српске“, број: 71/12). 

Дана 09.10.2015. године, Одлуком Скупштине општине Станари, број: 01-022-

1478/15 формирана је Добровољна ватрогасна јединица Станари. Од момента формирања  

Ватрогасне јединице до данас учињени су знатни помаци у материјално-техничком 

опремању Јединице, као и у кадровском попуњавању и стручном оспособљавању 

запослених у Јединици.  

На подручју општине Станари, у току 2017. године, регистровано је 27 ватрогасних 

интервенција, а у 2018. години регистровано је 36 ватрогасних интервенција, које су се 

манифестовале у спасавању људи и имовине угрожене пожаром и елементарним 

непогодама, на основу којих се закључује да је присутан тренд раста и оптерећења 

Ватрогасне јединице.  

Имајући у виду да су испуњени материјално-технички, кадровски и нормативно-

правни услови, предлаже се да Скупштина општине Станари усвоји приједлог ове Одлуке 

и да Добровољна ватрогасна јединица Станари прерасте у Професионалну територијалну 

ватрогасну јединицу Станари. 

 

ОБРАЂИВАЧ                                                                                         ПРЕДЛАГАЧ                              

Одјељење за општу управу                                                                   Начелник општине  

                                                                                                                        


